
Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk 

zondag 4 december 2022 -  jaargang 23  no. 47  

uitzending kerkdiensten:  http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/  

Volgende week, 11/12 
3e Advent, 10:00 uur  

Grote– of Johanneskerk 
Voorganger: ds. Rob Maas 

Deze morgen, Ichthuskerk, 2e Advent 
    Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voor- 
     ganger de kaars van verbondenheid aansteekt.  
Voorganger:  ds. Robert Wilschut, Hoogvliet 

Orgel:  Jan den Ouden      

Lezingen: Jesaja 12: 1-10 en Matteüs 3: 1-12 

Zingen:      NLB 72: 1,2 ||  NLB 91a: 1,2  ||  NLB 443  ||  Lichtlied  ||  NLB 282: 1,2 

   NLB 282: 5,6 - zie blz. 2  ||  NLB 152: 9,10  ||  NLB 321: 1,2,4,7 

Collecten:  1e voor de kerk    IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 

  2e voor de diaconie  IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61 

   3e Verwarmingskosten  IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 

          o.v.v. Verwarmingskosten 

 

De Waterpoort, Markt 182,  

2931 EC Krimpen a/d Lek: 

- Mw. P.F.  Broere- van Sprang 

- Dhr. H.  Polderman de Jong 
 

Slothoven, Poorthuisstraat 23, 

2861DV Bergambacht: 

- Mw. G. Borsje-Stout ( afd. Kas-

teelslot,1e etage kamer 39A)  

- Mw. B.M. Oosterom- de Vos (Afd. 

Kasteelslot 1
e
 etage kamer 33) 

- Mw. C.J. Brand-van Erk  

(Afd. Kasteelslot 1
e
 etage kamer 43) 

 

Zorgcentrum Wilgenhoven,  

Kievitslaan 1b, 2821XL Stolwijk: 

- Mw. R. Broere –Slingerland 
 

Verpleeghuis ‘De Westerweeren’ 

Kamer 104, Burg.Huijbrechtstraat 66, 

2861 DB Bergambacht: 

- Mw. A.C. van Dam -v.d. Graaf 
 

De Zellingen, Zorgcentrum Crimpe-

nersteyn, Zandrak 66 , 2924 BC 

Krimpen aan den IJssel  

- Mw. P. Burger-Stijnen 
 

- Mw. M. van Zwienen-Slappendel:  

Eerste Industrieweg 6, 4921XJ Made. 

Denken we ook aan: 

 -  Sanne de Heer,  Landgoed Hooge Burgh,  

Spoorlaan 19  afd. Weideweg 11,    

2470 AA Zwammerdam 

 -  René de Jong, Zeeldraaier 17,  

3363WD Sliedrecht  

-  Gerard Jan van Vliet,  

G.J.v.Heuven Goedhartweg  2 2871 AZ   

Schoonhoven  

Langdurige verpleeghuisop-

namen buiten Lekkerkerk: 

-  Mw. J. (Jannie) de Graaf-Potuijt, Pool-
manweg 20, mag a.s. maandag het zieken-
huis verlaten. Zij verhuist dan naar een ap-
partement (app. 21) in woonzorgcentrum Hof 
van Ammers. Haar nieuwe adres zal zijn 
Bernhardstraat 15, 2964BC Groot Ammers.  
 
-  Judith van der Steen komt woensdag a.s. 
weer thuis. 

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gaan als groet van de 
gemeente naar Agaath en Klaas Zwartbol. 

 
 

Er zijn Jan van Zwienenfondsbloemen  
gegaan naar: 
mw. J.G. Klerk-Slob  en  mw. J. de Ridder 
 

Adventsconcert in de Ichthuskerk 
 

Op zaterdag 10 december geeft Militia Christi een Adventsconcert in 

de Ichthuskerk. Aanvang 20:00 uur. 

Thema: ‘Een volk op weg’. 

Toegang gratis. Collecte na afloop ter bestrijding van de kosten en 

een goed doel (Oekraïne). 
 

Op het programma staan meerdere advents- en kerstliederen. 

Daarnaast is er ook samenzang en een muzikaal intermezzo.  
 

Van harte welkom. 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/


Predikant:  
ds. Rob Maas; tel. 06-24820639 
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl  
      bijna altijd telefonisch bereikbaar 
  

Pastoraal werker:  
mw. Jacqueline van Sprang; 06 16428095 
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl 
     vaste werkdag: dinsdag,  
     maar bijna altijd telefonisch bereikbaar 

Scriba: mw. Martine Sluimer; tel. (0180) 660607 
             Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;   
             e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl 
 

Koster Grote– of Johanneskerk: 
Pieter Rozendaal, (0180) 846212  06-29592603 
Koster Ichthuskerk (december): 
Anton Littel, tel. (0180)  662872 
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond  
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl  
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Adventsberichten 

Vorige week zijn de Adventsberichten 

begonnen. U/je kunt die volgen via 

Whatsapp (aanmelden kan door ds. 

Maas een berichtje te sturen via 

Whatsapp) en het YouTubekanaal 

'Dominee Rob Maas'. Dit jaar gebruikt 

dominee Maas de Adventskalender 

van Petrus (het magazine van de 

PKN). Het thema is  

'Aan Tafel - Plek voor iedereen'. Heb 

je nog geen gedrukt exemplaar in 

huis dan kun je je nog aanmelden 

voor de e-mail dagkalender via 

https://

protestantsekerk.typeform.com/online

-advent 

 

Adventsgebeden 

In de Adventsperiode zal dominee 

Rob Maas iedere woensdag om 11 

uur tijdens de openstelling van de 

Grote-of Johanneskerk een advents-

gebed organiseren van ongeveer 15 

minuten, met een Bijbeltekst, een lied, 

meditatie en gebed. Daar ben je van 

harte welkom op 7, 14 en 21 decem-

ber om mee te doen. 
3 

NLB 282 vers 5 en 6  

(deze twee coupletten  

komen uit een andere bundel) 
 

5 God, uw goedgeefsheid smaakt 

naar meer en wekt het lied in mij: 

U zingen maakt 

van vrezen vrij, nu liefde woord voor woord 

mijn mond heeft aangeraakt. 
 

6 En roep ik om gehoor, - 

dankzij de adem van uw Geest 

weet ik hoe Gij 

mijn leven leest, mijn naam noemt en bewaart 

en mijn gebed verwoordt. 

2 

OPROEP 
 

Wie helpt mee met het inpak-
ken van de Kerstattenties  
op maandag 12 december 
19:30 uur in de Ichthuskerk? 
Vele handen maken licht werk!  
Voor koffie en thee wordt ge-
zorgd. 

Na de dienst 

koffie in de Ont-

moetingsruimte.  

Boekentafel. 

vr 9-dec 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje 

ma 12-dec 19:30 Ichthuskerk inpakken Kerstattenties 

ma  12-dec 19:30 Ichthuskerk Kerkenraadsvergadering 

wo 14-dec 11-11:30 Ichthuskerk ophalen Kerstattenties bezorgers 

Samen tegen armoede 
  

Kun jij jouw energiecompensatie 
missen? Zet het in tegen armoede  
in Nederland.  
Met jouw bijdrage helpt Kerk in Actie 
de Voedselbank om nog meer voed-
selpakketten uit te kunnen delen.  
We helpen ook SchuldHulpMaatje 
om nieuwe locaties te openen en 
mensen naar een schuldenvrij leven 
te begeleiden. 
Steun dit programma met jouw gift! 
 https://
kerkinactie.protestantsekerk.nl/
nieuws/kerk-in-actie-start-actie-
tegen-armoede-in-nederland/ 

Zinzondag VVP-afdeling  
Lekkerkerk en omstreken 
Op zondagmiddag 11 december verzorgt op 
uitnodiging van de VVP-afdeling Lekkerkerk 
en omstreken het koor Sega di Canto een 
concertmiddag. 
Sega di Canto is een klassiek koor uit de 
Krimpenerwaard dat zich toelegt op klassie-
ke koorwerken. Omdat lange tijd gerepe-
teerd werd op het riviereiland De Zaag in 
Krimpen a/d Lek kreeg het koor de naam 
Sega di Canto, een Italiaanse verbastering 
van zingende zaag. Onder leiding van diri-
gent  
Gerard Lange zingt het koor vooral repertoi-
re van componisten uit de 20

e
 en 21

e
 eeuw, 

maar ook passie en kerstmuziek wordt re-
gelmatig ten gehore gebracht. Aan dit laat-
ste zal het op dit concert zeker niet ontbre-
ken. 
Zij hebben in het verleden al eerder in Lek-
kerkerk op een zinzondag een zeer ge-
slaagd concert verzorgd. Het werd toen door 
de bezoekers zeer op prijs gesteld. Het koor 
wordt op de piano en orgel begeleid door de 
oud-Lekkerkerker Jeroen Liedorp. 
De zinzondag vindt plaats in onze Grote- of 
Johanneskerk. Aanvang 15.00 uur.  
De toegang is gratis, maar na afloop is er 
wel een open schaalcollecte. 
Voor eventuele inlichtingen kunt u 

  bellen 06054392483 of mailen naar  

  adrivanvliet@planet.nl  

Eet smakelijk valt in de smaak 
 

Uit de terugkoppelingen die ik heb 

gekregen over de 'Eet smakelijk' 

actie komt naar voren dat er door 

veel mensen al met elkaar is gege-

ten en dat men positief is over de 

'gasten'. Vooral het kennismakings-

aspect van het bij elkaar eten werd 

zeer gewaardeerd. Je leert elkaar 

toch beter kennen en voert gesprek-

ken die je anders niet (zo snel) voert met elkaar. 

Ook het geloof kwam bij sommigen ook ter sprake 

en natuurlijk ook de kerk. Zo'n actie als uitwerking 

van het jaarthema 'Aan Tafel' kan zonder briefjes 

gewoon doorgaan. Nodig elkaar eens uit als je el-

kaar tegenkomt in de kerk of bij een andere activitei-

ten, want je weet 'alles met eten werkt'. Ik wens ie-

dereen een smakelijke voortzetting van deze actie. 

In het voorjaar willen we een diner-rouler (ook wel 

stapeldiner of running dinner genoemd) organise-

ren. Daarbij zijn er een aantal adressen die hun huis 

openstellen en een voorgerecht, hoofdgerecht of 

nagerecht maken) en waar een groepje mensen 

komt eten. Daarover in het nieuwe jaar meer. Heeft 

u of heb jij meer eetideeën, laat het mij weten. 

Ds. Rob Maas  

2e Advent 
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